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.هؾخـ کٌیذ×  گضیٌَ دسعت سا  تا عالهت    

کذام یک اص هْاسد صیش عْعپاًغیْى اعت؟ (الف  

          آجیل                         ؽکش                              آب ًوک                            دّغ

.فحیح اعت (ًوک خْساکی)کذام گضیٌَ  دسهْسد تشکیة عذین کلشیذ  (ب  

. اتن کلش یک الکتشّى هی گیشد ّتَ یْى هٌفی تثذیل هی ؽْد– 2.                  اص تشکیة فلض کلش ّ گاص عذین تَ ّجْد هی آیذ– 1  

. اتن کلش یک الکتشّى اص دعت هی دُذ– 4.              اتن عذین یک الکتشّى هی گیشد ّتَ یْى هثثت تثذیل هی ؽْد– 3  

کذام هْسد تیاى ؽذٍ اص خقْفیات  علْل فاف اعت؟ (ج  

  ُیچکذام– 4           غیش اسادی ّ دّکی ؽکل– 3 قشهض سًگ ّ دّکی ؽکل            – 2 اسادی ّ اعتْاًَ ای             – 1

کذام هْسد صیش اص سًگ ُای افلی ًیغت؟ (د  

عثض- 4 آتی                           – 3 قشهض                         – 2 تٌفؼ                     – 1  

1 

.جاُای خالی سا تا عثاست هٌاعة کاهل کٌیذ 25/1  

.هی یاتذ...................... حل ؽذى  ًوک دس آب تا افضایؼ دها  (الف  

.اعت... ضشتاى قلة ّ ٬ّجْد داسد کَ هشکض کٌتشل فعالیت ُای تٌفظ..................... هشکضی تَ ًام ٬ دس تقل الٌخاع (ب  

.رخیشٍ ؽذٍ  داسًذ.................... ُوَ ی هْاد اًشژی   (ج  

.عثة هی ؽْد تغییشات ؽیویایی دس تذى جاًذاساى صًذٍ عشیع تش اًجام ؽًْذ  ....................  (د  

.تشاتش هی ؽْد ..................  ٬ قثل اص تقغین ؽذى ٬هقذاس                  دس علْل  (ٍ  

2 

5/  3 یک تغییش ؽیویایی هفیذ ّ یک تغییش ؽیویایی غیش هفیذ ًام تثشیذ؟ 

25/ ایي هادٍ خافیت تاصی داسد یا خافیت اعیذی؟.  اعت11پی اچ   هادٍ ای  تشاتش    4 

.هفاُین صیش سا تعشیف کٌیذ 2  

................................................................................................................: کاتالیزگر   

.................................................................................................................: عدد اتمی   

  : ..............................................................................................................فعالیت ارادی

..........................................................................................: تار عصبی  
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5/0  
 

 6 دّ هْسد اص ففات ثاًْیَ جٌغی دس هشداى ًام تثشیذ؟

DNA 
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.جْاب ُش عْال سا اص داخل پشاًتض اًتخاب کٌیذ ّ تٌْیغیذ 1  

( کاغز فافی–قیف جذاکٌٌذٍ  ). ...............         هی تْاى اص آى اعتفادٍ کشد٬تشای جذاعاصی رسات جاهذ اص هایع  (الف  

(  عقة حغی–عقة حشکتی . ...............     )عقثی کَ پیام سا اص هشاکض عقثی تَ اًذام ُایی هاًٌذ دعت ّ پا هی تشد (ب

(جلْیی -  گیجگاُی . .........................           ) هشکض حظ ؽٌْایی دس کذام قغوت اص قؾش هخ قشاس داسد ( ج  

( علْل هاُیچَ ای–علْل عقثی . ...................    )علْل ُایی دساص ّ ًاصک اًذ کَ دسعْل ّ دس کٌاس ُن قشاس داسًذ (د  
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5/  

. تْدى ُش یک اص هْاسد صیش سا هؾخـ کٌیذغلظ یا فحیح  

  خْاؿ اّلیَ خْد سا اص دعت هی دٌُذ؟               فحیح                   غلظ٬اجضای تؾکیل دٌُذٍ هخلْط  (الف

.             صتاى ها هضٍ غزاُای خیلی عشد سا ُن احغاط هی کٌذ (   ب فحیح                   غلظ  
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75/  

    چشا تایذ عْختي هْاد سا کٌتشل کشد؟  

   

9 

 
5/0 

یٌذ؟ کَ دچاس تغییش ؽیویایی هی ؽًْذ ؽوعّگاص اکغیژى تَ  (عْختي ؽوع)دس تغییش ؽیویایی  10 

. ًْتشّى اعت4 پشّتْى ّ 3اتن لیتین داسای  1  

  هشتْط تَ ایي عٌقش سا سعن کٌیذ؟٬هذل اتوی تْس  (الف

.ًواد ؽیویایی آى سا تٌْیغیذ (ب  
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5/0 آى ُا سا ًام تثشیذ؟.تَ عْس کلی ؽاهل دّ تخؼ اعت٬دعتگاٍ عقثی    12 

75/  13 ویژگی های پاسخ های انعکاسی را نام برید؟ 

25/  14  چَ ًام داسد؟٬تافت پیًْذی هحکوی کَ اعتخْاى ُا سا دس هحل هفقل ُای هتحشک تَ ُن ّفل هی کٌذ 

چگًَْ یک فعالیت سا کن یا صیاد هی کٌٌذ؟ ُا ُْسهْى 75/0  15 

. سا اص جذّل اًتخاب ّ تٌْیغیذ٬ًام غذٍ ای سا کَ ُْسهْى ُای صیش سا تشؽح هی کٌٌذ 5/0  

: ..................اًغْلیي: .....................       ُْسهْى سؽذ  
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75/ چگًَْ تاعث جزب گلْکض خْى هی ؽْد؟٬اًغْلیي    
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(دّ هْسد) یْى کلغین سا دس خْى افضایؼ هی دٌُذ؟٬تا تاثیش تش کذام اًذام ُا ٬ُْسهْى ُای غذٍ پاساتیشّئیذ  5/0  18 

75/                  ؽاهل چَ اعالعاتی اعت؟  

 

19 

ًام تثشیذ؟٬دّ هْسد اص ایجاد ففات جذیذ کَ تْعظ تغییش ژى تَ ّجْد هی آیٌذ 5/0  20 

  ففات اسثی هی گْیٌذ؟٬...  چشا تَ تعضی اص ففات هاًٌذ سًگ چؾن ّؽکل اتشّ ّ  5/0
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ِّییذ  ُیپْفیض-  پاًکشاط –تیش  

DNA 

عضیضی- هْفق تاؽیذ   
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